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1- lands landskapsnämnds 

framställning till ~lands landsting med förslag 

N ~ 0 3/1948. till land skaps lag beträffande ändring av och till-

lägg till landskapslagen ang ående inneha vares av 

tjänst eller befattning i landskapet Åland rätt 

till pensi on, utfärdad den 17 juli 1943. 

Sedan i riket tjänstemännens och befattningshavarnas avlöningsför-

hållanden nyreglerats genom lagen den 4 december 1 J47, utkom den 2 3 

december 1947 en lag om ändring av lagen ang ående inneha vares av 

statstjänst eller -befattning rätt till pension. Samma orsaker, vil-

ka föranlett åtgärderna till förbättring av tjänstemännens och befatt 

ningshavarnas avlöningsf örhå llanden, gjorde det även oundgängligt att 

förbättra deras pensionsförmåner. Det ans å gs därför nödigt att stad-

gandena i rikets pensionslag angående pensionsbeloppen anpassades ef-

ter de nya grundlönerna för tjänstemännen och befattningshavarna 

samt att liven pension~rna bundos vid levnadskostnadsindex. Motsva-

rande åtgärder vid toges även beträ.filmde redan beviljade pensioner ge-

nom l agen den 23 december 1947 angå ende pen~donsförm8.ner för vissa 

personer, som erhå lla pension ur statsmedel. 

Tj~nstemärtnens och befattnineshavarnas samt pensionstagarnas pen-



sionsförhå llanden i landskapet regleras genom landskapslagen den 15 ändrad pensionslag för tjänstemän och befattningshavare, som i en-

mars 1928 angående innehavares av tjänst eller befattning i lands~a. lighet med rikslagens bestämmelse därom slrnll träda i kraft den 1 

pet land rätt till pension med särskilda senare tillkomna ändringar januari 1948, bygger helt på förenämnda rikslagstiftning. Försla-

landskapslagen den 17 juli 1943 om ändring av ooh tillägg till land- get är helt kort; ·och dess innehåll talar sitt tyd~iga språk , var-

skapslagen angående innehavares av tjänst eller befattning i landska för någon särskild redogörel se för de ändrade paragrafernas inne-

pet i land rätt till pension, ändrad den 1 augusti 1947, samt land• håll ej torde erfordras. 

skapslagen den 8 februari 1944 angående särskilda, pension ur landsk . Hänvisande till f öresttende f år landskapsnämnden vördsammast 

medel å tnjutande personer · pensionsförmåner, jämväl ändrad den 1 förelägga Landstinget till antagande nedannämnda 

augusti 1947 . Med hänsyn till att Lana.stinget städse intagit den L a n d s k a p s 1 a g 

ståndpunkten, att landskapets tjänstemän och pensionstagare böra beträffande ändring av och tillägg till landskapslagen angående in-

erhålla samma förmåner som statens motsvarande funktionärer och pen- nehavares av tjänst eller befattning i landskapet _. land rätt till 

sionstagare, har landskapsnämnden för sitt vidkommande ansett, a·tt pension, utfärdad den 17 juli 1943. 

en nyreglering av pensionsf örhå llandena och en ändring av gällande 

lagbestämmelser är av behovet påkallad under förutsättning, att I enlighet med I.lands landstings beslut skola, med upphävande av 

landskapsnämndens framställning med fC:r slag om ändring av landskapet s - / landskapslagen den 1 augusti 1947 (17/47), 6 och 22 §§ i landskaps-

lönelag blir av Landstinget bifallen. Landskapsnämnden har därför 1-agen den 17 juli 1943 om ändring av och tillägg till landskapslagen 

utarbetat förslag till ändring av de landskapets pensionslagar, var- angående innehavares av tjänst eller befattning i lEmdskapet Lland 

om nu är fråga. Här neda.n följer förslag till ändring av pensionsla· rätt till pension, erhå lla följande ändrade lydelse . 

gen för tjänstemän och befattningshav"are, cc h i en senare framställ - 6 §. I 
I 

ning skall förslag göras beträffande pensionstagarna. Förslaget ti ll Full pension utg år med sextio procent av de i lagen om avlöning j 

!1I 



i landskapets tjänster eller befattningar fastställda grundlöner, 
sion, som beviljas eller beviljats jämlikt denna landskapslag, en-

dock sålunda, a~t högsta pension skall utgöra tvahundratrettontusen 
ligt närmare föreskrifter, som därför utfärdats i riket, höjas el-

, mark. 
ler sänkas i motsvarande mån med iakttagande av sagda stadganden. 

Tio pensionsår berättiga till tio trettiondedelar av full pen-
På samraa sätt höjes eller sänkes jämväl i 6 § 1 och 3 mom. nämnt 

sions belopp och var je därpå följande fullt pensionsår ytterligare ' högsta pensionsbelopp. 

till en trettionde del därav, intj.11 dess full pensions tel opp upp-

nås. Därpå följande tjänstetid medför icke rätt till större pensio 
Enligt denna landskapslag höjd eller sänkt årlig pension utjäm-

Överstiger sextio procent av grundlönen för innehavare av land- ' nas till närmaste tal, vars tolftedel är delbar med tjugofem. 

skapstjänst eller -befattning tvåhundratrettontusen mark, tilldelas 
· Denna landskapslag träder i kraft den 1 januari 1948 . Dess 22 § 

honom delpension för varje pensions år med en trettiondedel av två-
skall dock lända till efte..rrättelse endast så länge allmän juste-

hundratrettontusen mark . 
ring av innehavarnas av landskape.ts tjänst eller befattning avlö-

Tjänst eller befattning, som till följd av därmed förenade sär-
ningar jämlikt gällande stadganden verkställes på grund av det of-

skilda lönef örrnåner hänf,ört s till lägre avlöningsldass än de~ på ficiella levnadskostnadsindexet. 

grund av sin beskaffenhet skulle tillhört, skall vid bestämmandet Mariehamn den 15 januari 1948. 

av pension hänföras till avlöningsklass, motsvarande tjänstens be - På landskapsnämndens vägnar; 

skaffenhet. 

22 §. Lantråd 

Hp jes eller sänkes iru1eha VHres av lE'lndskape t s tjänst eller be fat il 
I Viktor Strandfält. 

ning avlöning med stöd av gällande stadganden på grund av att det -
officiella levnadskostnadsindexet stigit eller fallit, skall pen-

LandskaJ.J3 sekreterare 

Ch. Stormbom. 


